
1

بسم هللا الرحمن الرحیم

تفسیر آیات األحكام
سورة البقرة

ھـ1432-11- 6: الدرس الثالث 

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم { :اآلية اخلامسة
 لَكُم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت كُمارِئوا إِلَى بوبلَ فَتجالْع كُماذخبِات

يمحالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب دنع {.

لعجل كتب اهللا على بين إسرائيل من أصحاب موسى قتل أنفسهم عقاباً عليهم  ملا اختذوا ا
والشرك أعظم }ظلمتم أنفسكم{اً، وهو الظلم املقصود يف اآلية من دون اهللا معبود

ابن جريج  أخربين القاسم بن أيب بزة أنه مسع الظلم، روى ابن جرير الطربي من حديث 
قام بعضهم إىل بعض باخلناجر يقتل بعضهم بعضا ال حين :سعيد بن جبري وجماهدا قاال

بعيد، حىت ألوى موسى بثوبه،  فطرحوا ما بأيديهم ، فتكشف رجل على رجل قريب وال
.عن سبعني ألف قتيل

.فذلك حني ألوى بثوبه! أن حسيب فقد اكتفيت : وإن اهللا أوحى إىل موسى

وهؤالء أقاموا حد اهللا على أنفسهم بأمر اهللا وبالغ موسى، ويف هذا إشارة إىل أن حدود 
فيما بينهم عند حتقق العدل وانتفاء املنع والبغي، وذلك اهللا وأحكامه جيوز أن يقيمها الناس 

بأمر اإلمام ومباشرة صاحب احلق بنفسه بقتل قاتل وليه بإذن اإلمام وهو صحيح يف قول 
ليه سلطاناً فال يسرف يف ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لو{: تعاىلمجهور العلماء لقوله 

: قمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قالعلوملا رووى مسلم يف صحيحه من حديث }القتل
إين لقاعد مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول اهللا 
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فقال إنه مل يعترف أقمت ) (أقتلته ؟(هذا قتل أخي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وهو خنتبط من شجرة فسبين قال كنت أنا) كيف قتلته ؟(قال نعم قتلته قال ) عليه البينة

هل لك من ( فأغضبين فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فترى قومك ( قال ما يل مال إال كسائي وفأسي قال ) شيء تؤديه عن نفسك ؟ 

) دونك صاحبك(ى إليه بنسعته وقال قال أنا أهون على قومي من ذاك فرم) يشترونك ؟ 
) إن قتله فهو مثله ( فانطلق به الرجل فلما وىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخذته بأمرك فقال ) إن قتله فهو مثله ( فرجع فقال يا رسول اهللا إنه بلغين أنك قلت 
قال يا نيب اهللا ) أما تريد أن يبوء بإمثك وإمث صاحبك ؟ ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

.قال فرمى بنسعته وخلى سبيله) إن ذاك كذاكف(بلى قال 

).دونك صاحبك: (فالنيب دفعه إليه بقوله 

وإىل هذا ذهب مجاعة من السلف كابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد وطلق بن حبيب 
.وقتادة ومجاعة 

أنه ال فضل وال منة أي ) إن قتله فهو مثله: (وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث 
.ألنه أخذ حقه واستوفاه، فليس له أجر وال مجيل ذكر ى اآلخر ألحدمها عل

وظاهر مذهب احلنابلة أن حضور الوايل أو نائبه واجب خوفاً من التعدي، ومذهب 
.الشافعية أن حضوره مسنون إذا كان ويل الدم ثقة عدل 

ؤه إذا وأصل االستيفاء ال بد من أخذ إذن ويل األمر فيه، ومن استوفاه بنفسه مضى استيفا
.كان وفق حكم اهللا، وللوايل تعزيره الفتياته وله العفو عنه

فَال يسرِف {:تعاىلفي قَولهابن عباس رضي اهللا عنهعن روى ابن أيب حامت يف تفسريه 
ينصره السلطان حىت ينصفه من ظامله، ومن انتصر : قال، } في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
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سلطان، فهو عاص مسرف قد عمل حبمية أَهل اجلاهلية، ومل يرضى حبكم لنفسه دون ال
.اهللا

واستيفاء صاحب احلق أو ويل دمه ملا دون النفس يمنع على الصحيح لعدم األمن من 
.التجاوز والتعذيب

والشريعة أغلقت الثأر ألنه يفضي إىل تسلسل العداوة من األفراد إىل قتل اجلماعات 
عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم انتقاماً، وهكذا كان اجلاهليون، ففي البخاري 

تغٍ في اِإلسالَمِ سنةَ الْجاهلية أَبغض الناسِ إِلَى اِهللا ثَالَثَةٌ ملْحد في الْحرمِ ومب(( :قَالَ 
)) .غيرِ حق ليهرِيق دمهومطَّلب دمِ امرِئٍ بِ

: رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال : ويف املسند ألمحد من حديث عبداهللا بن عمرو قال
 ))و زلَى اِهللا عاسِ عى النتقَإِنَّ أَع أَو ، هلقَات رلَ غَيقَت مِ اِهللا ، أَوري حلَ فقَت نلَّ ملَ جت

ةيلاهولِ الْجبِذُح. ((

وأصل إقامة احلدود لويل األمر باالتفاق، وال جيوز ألحد أن يفتأت عليه، والتعدي عليه يف 
.حقه يستوجب التعزير

أربعة إىل السلطان الزكاة والصالة : احلسنقال روى ابن أيب شيبة عن عبدة عن عاصم 
.واحلدود والقضاء

.وروي هذا عن مجاعة من السلف كعطاء اخلراساين وابن حمرييز

وهذا يف كل حد أو تعزير، ولو كان الضرر ظاهراً يف حق إنسان بعينه، روى ابن أيب شيبة 
حارب الدين وإن السلطان ويل من :أسامة عن حممد بن عمر بن عبد العزيز قالأيبعن 

.قتل أخا امرئ أو أباه
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ألن األمر لو وكل إىل اإلنسان صاحب احلق أن يستويف بنفسه لظهر البغي يف الناس، 
والنتقم أهل اجلاين األول من املقتص، وتسلسل األمر واتسعت دائرة الفتنة، وقد بني 

يعين ال ) قتلفال يسرف يف ال: (سبحانه أن صاحب احلق قد يبغي فحذره من ذلك، فقال
.يتخذ حقه يف إقامة احلد ذريعة إىل البغي

وأمر احلدود إىل ويل األمر كحد الزاين والسارق والقاتل وشارب اخلمر والقاذف واملرتد، 
.وغري ذلك 

، واألمر يف هذه اآلية متوجه إىل ويل األمر، } فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما{: وقد قال تعاىل
.ال خالف أن املخاطبة ذا األمر باجللد اإلمام ومن ناب عنه: يف تفسريهقال ابن العريب

وهذا يف احلدود والقصاص، وأما يف التعزيرات فذهب الشافعي إىل أا حق لإلمام ال 
ملصلحة ، وأن يعفو عن العقوبةرملويل األمر أن يعفو عن اواجبة عليه وعلة ذلك أنه

عدم إنزاهلا واألمر يتعلق باملصلحة العامة ال املصلحة اخلاصة إنزال العقوبة وله، فله يراها
.، وكل ما لإلنسان أن يفعله أو يتركه فهو حق وليس واجباً عليهبه

أن التعزير واجب على اإلمام، وليس حقاً له، مالك وأيب حنيفة وأمحدوظاهر مذهب 
ويل األمر يدرك ويرون أن له العفو ما قامت املصلحة العامة، وهذا يتفرع عن كون

.مصاحل العامة ومن أهل املعرفة والعدالة 

يف حال تعطل إقامة احلد من قبل احلاكم فهل يسوغ قيام األفراد باستيفاء احلدود من دونه 
يف حال ظهور البينة يف احلد والتعزير واكتمال شروطها، وكان تعطيل احلاكم هلا تعطيالً 

البينات مل تتوفر؟ وجواب هذا يعرف مبوازنة املصلحة ألصل احلكم مبا أنزل اهللا وليس ألن 
:وهنا مفسدتاناملتحققة باملفسدة املترتبة، 
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، ويف إقامة حكم اهللا لدينا أمران احلُكم تعطيل احلدود وإقامة حكم اهللا: دة األوىلاملفس
:والتحكيم

احلكم به، وهذا منوط باحلاكم الذي يقيمها وقد وجه اهللا اخلطاب به إىل نبيه ألنه : األول
إنا أنزلنا إليك {: وقال} وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا{: خليفته يف هذا األمر قال تعاىل

مبا أنزل اهللا وال تتبع فاحكم بينهم{: وقال}  ب لتحكم بني الناس مبا أراك اهللالكتا
إنا أنزلنا {: األنبياء قال عن موسى ومن تبعهواحلكم بشرعة اهللا فريضة كل }همأهواء
م أهل اإلجنيل وليحك{: وقال عن عيسى قومه} فيها هدى ونورا حيكم ا النبيونالتوراة 

يا داوود إن جعلناك خليفةً يف األرض فاحكم بني الناس {: وقال لدواد} مبا أنزل اهللا فيه
، ومن ويل األمر على أمة اإلسالم فهو خليفة }ى فيضلك عن سبيل اهللاتتبع اهلوباحلق وال

لرسول اهللا واألمر يتوجه إليه من باب أوىل، وجيب عليه حتكيم شرعة اهللا وتوجيه اخلطاب 
إىل الناس بالنزول على أمر اهللا، ودعوم إىل ذلك، وجيب على الناس السمع والطاعة ، 

ني إلذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا إمنا كان قول املؤمن: (قال تعاىل
.} هللا أمر أن ال تعبدوا إال إياهإن احلكم إال {مبا أنزل اهللا عبادة واحلكم ) وأطعنا

ا ومن مل حيكم مب{صوف فاعله بالكفر والظلم والفسق وتشريع حكمٍ غري حكم اهللا مو
ومن } {ا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملونحيكم مبومن مل } {أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون

.} الفاسقونمل حيكم مبا أنزل اهللا فاولئك هم

التحكيم، ويكون من الناس للحاكم فيتقدمون بطلب حقهم، وطلبهم حكم اهللا : الثاين
واجب إن مل ينزلوا إىل العفو والصلح مبا ال يخالف نصاً، والتحكيم على شريعة اهللا 

كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين {: لشرائع قال تعاىلاجب يف سائر او
إذ {: وقال} يحكم بني الناس فيما اختلفوا فيهومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ل

دخلوا على داود ففزع منهم قالوا ال ختف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا 
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نك وعندهم وكيف يحكمو{: ال تعاىلوق} ال تشطط واهدنا إىل سواء الصراطباحلق و
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن } {التوراة فيها حكم اهللا

.} اً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطيضروك شيئ

وواجب على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم على سبيل التأكيد، بل له أثر على إميام قوة 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم {: ال تعاىلضعفاً وصحة وبطالناً قو

.} حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماًمث ال جيدوا يف أنفسهم 

.ففرض اهللا عليهم التسليم والرضى فكيف بأصل التحاكم ووجوبه 

:تعطيل التحاكم إىل الشريعة: املفسدة الثانية

من عدم حتاكم بعض الناس إىل حكم اهللا وإذا مل يقم احلاكم احلكم فتلك مفسدة أعظم 
ألن حتكيم غري حكم اهللا مفسدته عامة على الناس كلهم، وأما عدم حتاكم فرد أو مجاعة 

.على حكم اهللا فتلك مفسدة خاصة م

وإذا غلب وجد منكر واحلاكم يغلب على الظن أنه ال حيكم حبكم اهللا، فاملشهور عن أمحد 
بزجره وإخافته، وإذا كان يعاقبه عقاباً دون عقاب الشرع وليس عدم رفعه إليه، واالكتفاء

أكثر منه فال يتجاوز ويظلم صاحب املنكر، فاألظهر جواز رفع املنكر تقليالً للشر على 
.الناس، مع عدم الرضا باحلكم الذي يخالف حكم اهللا

ا حكم اهللا فيما وإذا تعذر على الناس إقامة حكم اهللا بواسطة احلاكم فهل هلم أن يقيمو
:بينهم دون الرجوع إليه؟ فالذي يظهر أن هذا على حالني 

إذا كان هذا ال يفضي إىل مفسدة عامة من تداع إىل أخذ الثأر من الناس : احلالة األوىل
جاهلهم وعاملهم باحلق والباطل ويجعل تفسري ذلك إىل اخلاصة العاملة وال يفضي إىل 

لطان املعطل حلكم اهللا حبيث يقتلهم أو حيبسهم، فاألصل إفساد دنياهم ودينهم مع الس
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وجوب إقامتهم حلكم اهللا فيما بينهم بتولية واحد منهم إذا انتفت تلك املفاسد الكربى، 
فالشريعة جاءت باحلدود لضبط حياة الناس وأمنهم وإعادة حقوقهم، فإذا أفضى حكمهم 

سعون إىل إصالحه أو أشد، فال بينهم بذلك بتسلط حاكم ظامل يفسد من دنياهم ما ي
.جيوز هلم فعله

وما جيدون فيه فسحة خاصة من املسلمني من األقليات يف دول الكفر فيجب عليهم 
احلكم بشرع اهللا كعقود زواجهم بينهم، ومن رضي وقبِل منهم أن ينزلوه على حكم اهللا 

حكم اهللا ولو مل يف شربه للخمر والزنا والقتل وعقود البيوع وجب عليهم إمضاؤها على 
.يرجعوا إىل احلاكم املعطل 

إذا كان هذا يفضي إىل مفسدة بتسلط حاكم ظامل فيفسد من دنياهم أعظم : احلالة الثانية
مما يرجون صالحه، أو هذا جيعل تفسري احلدود والقصاص وبيناته لألفراد جيتهدون جبهل 

لعموم فال جيوز، ومعرفة ذلك وعلم ويفضي إىل الثأر واالنتقام فهذا مفسدته ظاهرة ا
وضبطه للعامل العارف بأحوال الناس وقضايا األعيان وليس حبكم مشوبٍ وى، فالشريعة 

.جاءت لضبط حال الناس العام واخلاص

:يف إقامة احلدود على املوايل : مسألة

وذهب أما اإلماء والعبيد، فذهب مجهور العلماء إىل جواز إقامة احلد على العبد من سيده، 
.إىل هذا مالك والشافعي وأمحد، وهو قول وعمل أكثر من الصحابة والتابعني 

.وجاء عن مالك اسثناء حد القطع يف السرقة وجعله لويل األمر بكل حال

السيد احلد على وأبو حنيفة يرى أن ذلك لإلمام، ويف مذهب احلنفية قول أنه ال يقيم 
عبده إن كان عبده زوجاً حلرة ، أو ألمة غريه ، أو كانت أَمته زوجة حلر أو لعبد غريه ، 

.فقطففي هذه الصور ال يقيم احلد إال اإلمام
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عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال وهذا مروي عن ابن عمر، كما رواه عبدالرزاق 
نصف ما على احملصنات من العذاب يف األمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت

.جيلدها سيدها فإن كانت من ذوات األزواج رفع أمرها إىل السلطان

واألصل أن احلدود على اإلماء والعبيد يقيمها أهلوهم يف حال قيام البينة والبينة يف حق 
اللَّه عنه عن أَبِي هريرةَ رضياإلماء كالبينة يف حق احلرائر ال فرق، فقد روى الشيخان 

ا فَلْياهزِن نيبفَت كُمدةُ أَحأَم تنقُولُ إِذَا زي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعما قَالَ سهدلج
زنت الثَّالثَةَ فَتبين زِناها الْحد ولَا يثَرب علَيها ثُم إِنْ زنت فَلْيجلدها الْحد ولَا يثَرب ثُم إِنْ

.فَلْيبِعها ولَو بِحبلٍ من شعرٍ

وأمر بعدم ) فتبني زناها: (واخلطاب توجه هنا إىل سيدها، ولكنه أمر باالستيثاق يف قوله
، فإن الزيادة عن احلد ظلم، وحد األمة نصف حد )وال يثرب(التعدي والتعنيف يف قوله 

.يأيت بيانه بإذن اهللاحلرة كما

أيب ويظهر اخلطاب متوجهاً إىل السيد فيما روى مسلم والترمذي وغريمها من حديث 
أيها الناس أقيموا احلدود على : عبد الرمحن السلمي قال خطب علي رضي اهللا عنه فقال

أرقائكم من أحصن منهم ومن مل حيص فإن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زنت 
أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدا أن متوت فأتيت فأمرين

.اتركها حىت متاثلأحسنت: النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال 

وهذا هو عمل الصحابة والتابعني، ومثل هذا العمل إذا وقع يف زمنهم يشتهر ويستفيض 
من إمام املسلمني حينها دل على جوازه ويصل إىل احلاكم واحملكوم وإذا مل يعارض صرحياً

عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال وصحة وقوعه، فقد روى ابن أيب شيبة 
.أدركت أشياخ االنصار إذا زنت االمة يضربوا يف جمالسهم: 

.عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرتوروى 
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من طريق معمر عن أيوب عن نافع "احمللى"يقه ابن حزم يف ومن طروأخرج عبد الرزاق
.أن ابن عمر قطع يد غالم له سرق، وجلد عبداً له زىن من غري أن يرفعهما

ومن طريقه البيهقي يف" السنن"سعيد بن منصور يف وروي عن ابن مسعود كما رواه 
عن مهام بن من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم" الكبري"الكربى والطرباين يف 

عبدي سرق من : احلارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد اهللا فقال
: ، قال!أميت زنت؟: أظنه ذكر: قال. مالك سرق بعضه يف بعض: عندي قباء؟، قال

.إحصاا إسالمها: إا مل حتصن ، قال: اجلدها، قال

قيمان احلدود على جواري احلي عن إبراهيم عن علقمة واالسود أما كانا يوروى أيضاً 
.إذا زنني يف االس

وكان الصحابة يستفتون بذلك ويأمرون بإقامة السيد احلد على أمته من غري أمر بإرجاع 
عن إبراهيم عن مهام عن عمرو بن شرحبيل ذلك إىل ويل األمر، كما روى ابن أيب شيبة 

: فقال عبد اهللا : جلدها ؟ قال جارييت فأ: جاء معقل املزين إىل عبد اهللا فقال :قال 
.اجلدها: عادت ، فقال : اجلدها مخسني ، فقال 

وذلك أن األمة والعبد من مجلة ملك العبد فيملك بيعه وشرائه، فيملك تأديبه من باب 
أوىل، فالتأديب شيء عارض وامللك دائم، فلما جاز شرعاً امللك الدائم جاز التأديب 

.العارض

ظلم العبيد واإلماء أن يكل األمر إليه وذلك أن الشريعة جات بدفع ولويل األمر إذا فشى
املفاسد، فإذا كانت تتحقق املصلحة بإقامة احلد من الوايل من غري تفريط فله ذلك وإال 

عن معمر عن فتركه للناس هو األصل، وعليه عمل الصحابة والتابعني فروى عبدالرزاق 
ألمة أهلومها يف الفاحشة إال ان يرفع أمرمها إىل الزهري قال مضت السنة أن حيد العبد وا

.السلطان فليس ألحد أن يفتات على السلطان
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والرفع عن أصل ال يكون إال بتحقق مفسدة ظاهرة من بقاء األصل ال يمكن تالفيها 
.ببقاءه، فإذا حتققت املصلحة باإلمام فيجوز رفعه إليه

هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَدا وادخلُوا وإِذْ قُلْنا ادخلُوا{ : اآلية السادسة
ِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حا ودجس ابالْب {.

أمر اهللا بين إسرائي بالسجود عند دخول بيت املقدس وهي القرية املذكورة يف اآلية، وهذا 
هر قاله ابن عباس وجماهد وقتادة والسدي والربيع، وقيل أرحيا وهي قريبة من بيت األش

.املقدس، قاله عبدالرمحن بن زيد

للناس مما اجتمعت فيه األبنية كاحلجارة والطني واخلشب، وما ال ما اتخذ قراراً القرية و
سمى قُرى ألم يرحتلون عنها قرار فيه كأماكن البادية اليت يسكنون بيوت الشعر فال ت

.يتتبعون منافع مواشيهم

.املسكونة طوال العاماملعمورةعلى املدنوالقرية اسم يطلق

قدم السجود على األكل ألن النعمة حتققت }رغداًفكلوا منها حيث شئتم {: مث قال
بالدخول والتمكني قبل األكل، فينبغي أن يكون الشكر عند التمكني من النعمة وأثناءها 

.وبعدها

.، قاله ابن عباس وجماهدبيت املقدسأبوابمن والباب 

والسجود الذي أُمروا به عند الدخول هو سجود الشكر، وفُسر السجود هنا بأنه 
رواه سعيد بن جبري والعويف عن ابن عباس وهو األصح، ألم أمروا بالسجود الركوع، 

.مقترناً بالدخول وهذا يتحقق يف الركوع
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والسجود يف اللغة يطلق على االحنناء على سبيل التعظيم سواًء مس األرض أو مل ميسها،

ترى األكْم منه سجدا للحوافر... جبمع تضل البلْق يف حجراته

م التل املرتفع خيضع ويهبط خاشعاً من وقع حوافر اخليل وهي البلق، واملراد واألك
.بالسجود هنا هو اخلضوع واخلشوع

: ذا أمر اهللا به هنا، قال تعاىلوالسجود يورث اإلنسان تواضعاً للخالق واملخلوق، ول
.هو التواضع: صح عن منصور عن جماهد قال}سيماهم يف وجوههم من أثر السجود{

.وإذا رأيت متكرباً فاعلم أنه قليل الصالة أو عدميها، ال جيتمع كرب مع كثرة سجود

ويف اآلية إشارة إىل أنه يشرع للمتمكن من الدخول إىل نعمة كربى كفتح بلد أو أرض 
فيها نعيم ورغد عيش أن يدخلها مطرقاً هللا منكسراً، حىت ال يورثه متكنه منها بطراً وأشراً 

اإلنسان عند تغري حاله من ضعف إىل قوة ومن ذل إىل متكني ومن فقر إىل غىن وكرباً، فإن 
جيد يف نفسه نشوة وسكرة ختتلف عما جيده املستدمي على النعمة والنعمة العظيمة احلادثة 
له سكرة على النفس تفقده توازنه، فإذا ما كسرها بتواضعٍ من أوهلا بالسجود للخالق 

ه حىت أورثته غروراً وكرباً وبغياً على اخللق، وخاصة النعمة والتضرع والتذلل، متكنت من
راء وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ض{: ن بعد بأس وشدة وفقر قال تعاىلاملفاجئة لإلنسا

النعمة املفاجئة بال تدرج استدراج، فال يقابلها إال اشدة }مستهم إذا هلم مكر يف آياتنا
للله على نبيه صلى اهللا عليه وسلم على التدرج ومع التواضع واخلشوع، ولذا كانت نعم ا

.هذا لزم التواضع وزاده عند نزول النعم العظيمة

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم عند دخوله مكة دخلها وهو مطأطيء الرأس تواضعاً 
وخشوعاً هللا، وذلك ألنه خرج منها متخفياً طريداً، ورجع إليها سيداً فاحتاً، مع كثرة 

حدثين :حممد بن إسحاقع، وأخرج ابن إسحاق وعنه ابن املبارك يف الزهد قال األتبا
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أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و :عبداهللا بن أيب بكر وابن أيب جنيح وحيىي بن عباد قالوا
سلم حىت وقف بذي طوى وهو معتجر بربد حربة فلما اجتمعت عليه خيوله ورأى ما 

.عثنونة لتمس واسطة رحلهاكرمه اهللا به تواضع هللا حىت إن

دخل رسول اهللا : جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس، قالوروى البيهقي من حديث 
.صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على رحله  متخشعا

ومن أول ما فعله عند دخوله مكة صالته يف داخل الكعبة، كما جاء يف الصحيح من 
اللَّه رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَقْبلَ يوم نافع عن عبد حديث 

حةَ الْفَتحِ من أَعلَى مكَّةَ علَى راحلَته مردفًا أُسامةَ بن زيد ومعه بِلَالٌ ومعه عثْمانُ بن طَلْ
أَناخ في الْمسجِد فَأَمره أَنْ يأْتي بِمفْتاحِ الْبيت فَفَتح ودخلَ رسولُ اللَّه من الْحجبة حتى

ستبق صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومعه أُسامةُ وبِلَالٌ وعثْمانُ فَمكَثَ فيها نهارا طَوِيلًا ثُم خرج فَا
عبد اللَّه بن عمر أَولَ من دخلَ فَوجد بِلَالًا وراَء الْبابِ قَائما فَسأَلَه أَين صلَّى الناس وكَانَ

نِسيت رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَشار لَه إِلَى الْمكَان الَّذي صلَّى فيه قَالَ عبد اللَّه فَ

.أَسأَلَه كَم صلَّى من سجدةأَنْ 

هي من ألفاظ االستغفار لبين إسرائيل أمروا ا عند الدخول، أي }وقولوا حطة{: وقوله
حطة مغفرة، : ، قال سعيد بن جبري عن ابن عباسحط اهللا عنك خطاياك فهو حيطها حطة

.استغفروا اهللا: وبه قال

نغفر لَكُم {: ذا أنه قال بعد ذلكيد هوهو قول أكثر املفسرين من السلف، ويؤ
اكُمطَايغفر لكم، ولكنهم خالفوا أمر اهللا فزحفوا على مقاعدهم }خأي استغفروا لي ،

هريرةَ رضي اُهللا عنه يقُولُ قَالَ رسولُ اِهللا أستاههم، كما يف الصحيحني من حديث أيب 
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فَبدلُوا }اب سجدا وقُولُوا حطَّةٌادخلُوا الْب{لبنِي إِسرائيلَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قيلَ 
ةرعي شةٌ فبقَالُوا حو هِماهتلَى أَسفُونَ عحزلُوا يخفَد.

وهذا التبديل تبديل اللفظ وتبديل العمل وهو شر أنواع التحريف ألمر اهللا، وهو املقصود 
على الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم فأنزلنا{: يف قوله بعد ذلك

.}رجزا من السماء

ويف اآلية دليل على أن أقوى أنواع التوبة اليت جيتمع فيها عمل القلب وعمل اجلوارح 
وقول اللسان، ولذا أمرهم اهللا بالسجود وأمرهم بقول حطة، وال بد من عمل القلب ألنه 

}وسنزيد احملسنني{: هذا هو أعظم اإلحسان ولذا قالاملأمورات، وأنأصل االمتثال ذه
إن احلسنات يذهنب {: ة يف ذاته مكفر للسيئات، لقولهمع أن اإلتيان باألعمال الصاحل

.}السيئات

:والسجود يف القرآن على نوعني

.سجود تسخري: النوع األول

واألرض طوعا وكرها وظالهلم وهللا يسجد من يف السموات{: وذلك كما يف قوله تعاىل
: وقوله}يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هللا{: ، وقوله}بالغدو واآلصال

.} والنجم والشجر يسجدان{

وكل عالمة يبصرها اإلنسان يف الكون ويراها ناطقة على كون اخلالق هو اهللا، فتلك 
فدلت عليه بامتثاهلا، وال ميتثل إال العالمة من السجود هللا، ألا امتثال لتدبري اهللا وأمره

.خملوقمتذلل خاشع

.سجود االختيار : النوع الثاين
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: وذلك كما يف آية الباب وكثريٍ من ذكر السجود يف القرآن يراد به هذا النوع قال تعاىل
وا اركعوا واسجدوا واعبدوا يا أيها الذين آمن{: وقوله}خيرون لألذقان سجداً{

.}ن يبيتون لرم سجداً وقياماًوالذي{: وقوله}ربكم

وهللا يسجد ما يف السموات وما يف {: يدخل فيه النوعني كما يف قولهوبعض آي القرآن
.}األرض من دابة واملالئكة وهم ال يستكربون

والنوع الثاين أعظم عنداهللا ألن الفعل يعظم عند من خيتاره من بني غريه، على من ال جيده 
.ل اهللا اإلنسان الساجد على املخلوقاتإال هو، هلذا فض

وإذا أُطلق السجود يف القرآن والسنة وجترد من القرينة اليت تصرفه فاملراد به السجود على 
.لفعليه يف كتب العلماء وأقوال الساألعظم السبعة، وأصبح مصطلحاً

والسجود أعظم من الركوع والقيام يف الصالة ألن السجود أكثر تواضعاً، وأقرب
لألرض، والعبادة اليت يكون فيها اإلنسان أكثر ختفيا أفضل من غريها من جنسها ممن 
تكون عالنية إال ما دل عليه الدليل، فالسجود أظهر ختفياً ونزوالً إىل األرض وأظهر 

انكساراً وتذلالً واعترافاً بالتقصري، والصوت يف السجود عند املناجاة أخفى من صوت 
.القائم والراكع

جود عبادة مستقلة تشرع بأسباا ولو بال صالة، كسجود التالوة والشكر كما يف والس
اآلية هنا وسجود اآلية وشبهها، وأما الركوع والقيام فليس بعبادة إال يف الصالة فال 

يشرع لإلنسان أن يركع أو يقوم متعبداً هللا بال صالة، فالقيام بقصد القيام وحده ال يشرع 
ال إذا قام ليدعو فيشرع القيام القترانه بالدعاء فقط، والركوع وحده بل حمدث وبدعة، إ

.بال صالة بدعة وليس بعبادة ولو مع الذكر والتعظيم والدعاء
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ولذا فإن الساجد لغري اهللا يكفر، وأما القائم لغري اهللا ال يكفر بل جيوز حتيةً وتقديراً، ألن 
خبالف القيام، وأما الركوع وهو االحنناء السجود عبادة مستقلة يظهر فيها التعبد وحدها 

اليسري ولو حتيةً بدعة ال جتوز وهو حتية العجم وليس حتية أهل اإلسالم وال يكفر من فعله 
لغري اهللا ألنه ليس بعبادة مستقلة بنفسه، بل لو فعله اإلنسان هللا بال صالة ملُنع من ذلك 

وإذا نواه الفاعل عبادة لغري اهللا نقول ونهي عنه، فليس بعبادة مستقلة ال هللا وال لغريه، 
.يكفر لنيته ال لفعله 

ويسمى الكل ببعض أجزاءه إذا كان اجلزء عظيماً وركنا جليالً فيه، ولذا تسمى الصالة 

وسميت أماكن أدبار الصالة،: واملراد}وأدبار السجود{:بالسجود، كما قال تعاىل

.العبادة مساجدا ومل تسم مراكع ألن السجود أعظم

واركَعي مع {: وتسمى الصالة ركوعاً كذلك ألن الركوع ركن كما قال سبحانه
نيعاكالر{.

والسجود يف اآلية سجود الشكر، والسجود بال سبب ال يشرع، وكرره بل حرمه بعض 
دعة وإحداث، وورد النص يف أنواع السجود كسجود الفقهاء كاهليتمي الشافعي ألنه ب

الشكر والتالوة وظهور اآلية، وبعض العلماء يرى للدعاء سجوداً منفرداً ملن أراد توبةً 
ولو أراد الدعاء فعفر وجهه هللا بالتراب وسجد له ليدعوه فيه، : وغفراناً، قال ابن تيمية

.فهذا سجود ألجل الدعاء، وال شيء مينعه

رواه مسلم يف الصحيح عن يستدل مبشروعية السجود املنفصل بال سبب، مبا وبعضهم 
كنت أبيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتيته : ربيعة بن كعب األسلمي قال

أو غري ذلك؟ : قال. أسألك مرافقتك يف اجلنة: فقلت. سلْ: بوضوئه وحاجته، فقال يل
.السجودفأعين على نفسك بكثرة : قال. هو ذاك: قلت
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واملراد بالسجود هنا الصالة، ألن الصالة تسمى سجوداً كما تقدم الكالم عليه، ولو جعل 
الركوع بال السجود هنا هو السجود املنفصل بال سبب للزم من ذلك القول مبشروعية

هللا ، والركوع بال سبب}يا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا{: سبب ألن اهللا يقول
.عبادة مل يقل به أحد معترب من علماء اإلسالم

الصالة اليت صالها النيب وبعض العلماء رأى أن للشكر صالةً كما أن له سجوداً، ومحلوا 
وثبوت ، بأا صالة الشكر هللا على فتح مكةصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عند فتح مكة 

خاص، ألن اهللا أمر بشكره تعبدا هللا صالة الشكر هللا على النعمة ال يحتاج إىل دليل 
واإلكثار من النوافل له بال حصر أو قيد بنعمة معينه، ولكن قد تطرأ نعمة عظيمة فيصلي 
حينها هللا شكراً، وهذا حسن، ولكن صالة الشكر يف ذاا مشروعة بال دليل خاص ألن 

د الليل حىت من قياأصل العبادات إمنا هي تضرع وعبادة وشكر هللا، ولذا كان النيب يكثر
فجعل عبادته كلها شكراً هللا، واحلديث }أال أكون عبداً شكوراً{: تتفطر قدماه ويقول

.يف الصحيح عن عائشة واملغرية

سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه ملا فتحت مدائن كسرى صلى مثاين وروي عن
.ركعات

.بتوبة اهللا عز وجل عليه خر ساجداًملا بشركعب بن مالكويف حديث

: قال النيب عليه الصالة والسالم يف سجدة صويف السنن من حديث سعيد عن ابن عباس
)) .سجدها داود توبة ونسجدها شكراً( (

ويف هذا أن سجود التوبة واالستغفار صحيح، وشجود الشكر كذلك، وإمنا مل يسجد نبينا 
توبةً كداوود وإمنا جعلها شكراً ألن طلب التوبة كانت لسجدةاصلى اهللا عليه وسلم هذه 
فكان التوبة من داود ال من حممد، وإمنا سجدها شكراً ألن اهللا بسبب عمل وقع من داود
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لك وإن له عندنا لزلفى فغفرنا له ذ{: ك وقبل استغفاره، فقد قال بعدهغفر لنبيه ذل
في اهللاقَالَ، فقد ء وانه وآباءه األنبيامث إن اهللا أمره باالقتداء بداود وإخ}وحسن مئاب

يماهرانَ{:  إِبملَيسو داود هتيذُر نمو{  هلإِلَى قَو:} لُوطًاو سونيو عسالْييلَ واعمإِسو
:، ثُم قَالَ في اَألنبِياِء الَّذين سماهم اللَّه في هذه اآلية}فَضلْنا علَى الْعالَمنيوكُال 

}هداقْت ماهدفَبِه{هِملَيع لَّى اللَّهم العمل كعملهم ومنهم داوود، ص فكان من االقتداء ،
.وإن اختلف القصد فيؤدى الظاهر فذاك سجود توبة وهذا سجود شكر

من الصحابة سجودهم شكراً هللا عند رؤيتهم أو مساعهم خرباً عظيماً وروي عن مجاعة
.لألمة، يروى هذا عن أيب بكر وعمر يف فتح اليمامة، وعن علي ملا أويت باملخدج يف قتاله

.رواها ابن أيب شيبة 

ويستحب ملن أراد السجود أن يسجد وهو قائم، وإن كان قاعداً أن يقوم مث يسجد، فقد 
خرجنا مع : سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال داود يف سننه من حديث جاء عند أيب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة نريد املدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل مث رفع 
-يديه فدعا اهللا ساعة مث خر ساجدا فمكث طويال مث قام فرع يديه ساعة مث خر ساجدا 

سألت ريب وشفعت ألميت فأعطاين ثلث أميت فخررت ساجدا إين : " وقال -فعله ثالثا 
لريب شكرا مث رفعت رأسي فسألت ريب ألميت فأعطاين ثلث أميت فخررت ساجدا لريب 
.شكرا مث رفعت رأسي فسألت ريب ألميت فأعطاين الثلث األخري فخررت ساجدا لريب 

.ن ال يعرفوشيخه حيىي بن احلسموسى بن يعقوب الزمعي وال يصح، ففي إسناده 

أَنه كَانَ (صح عنهقَد ولكن هذا ظاهر فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت يف صالته، ف
كَعرا يانيأَحو مقَائ وهو دجسيو كَعري هكُوعِ فَإِنالر نم با فَإِذَا قَردلِّي قَاعصا يانيأَح

دقَاع وهو دجسيو.(
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ا يف صالة وكذلك يف غري الصالة ملن أراد سجوداً، ألن السجود عن قيام أظهر يف وهذ
التذلل والتضرع واالنكسار فيهوي من أعال ما تكون عليه قامته ورأسه إىل أسفل ما 

.يكون عليه رأسه، وهو أكرم ما فيه 

وبعض السلف كره سجود الشكر ورأوا أن الشكر يكون بصالة تامة فقط، روي هذا عن
مغرية عن إبراهيم أنه كان يكره سجدة الفرح إبراهيم النخعي، فروى ابن أيب شيبة عن 

.وكان يقول عنها بدعة. ليس فيها ركوع وال سجود: ويقول

وكرهه مالك، وهذا غريب مع سعة اطالعه على فقه أهل املدينة ومعرفته بأفعال النيب 
.صلى اهللا عليه وسلم ومثل هذا ينتقل عمل ويشتهر 

يف الباب أحاديث مرفوعة يف سجود النيب صلى اهللا عليه وسلم للشجر وأكثرها معلول و
من طريق بكار بن عبد العزيز بن ومن ذلك ما جاء عند أيب داود والترمذي وابن ماجه 

أيب بكرة، عن أبيه، عن أَبِي بكْرةَ رضي اهللا عنه أَنَّ النبِي صلّى اهللا عليه وسلّم كَانَ إذَا 
اجِداً هللاجس رخ هرسي رأَم اَءه.

.وبكار لني احلديث 

عبد الواحد بن حممد بن عبد الرمحن بن عوف، عن عبد وكذلك ما جاء من حديث
ثُم رفَع رأْسه، سجد النيب صلّى اهللا عليه وسلّم، فَأَطَالَ السجود،: قَالَالرمحن بن عوف

.رواه أَحمد. ))رنِي، فَسجدت ِهللا شكْراًجِبرِيلَ أَتانِي، فَبشإنَّ (( : وقَالَ

.وعبدالواحد التعرف حاله 

وأمثل منها حديث الرباء يف سجود النيب ملا بلغه إسالم مهدان ملا كتب له علي بذلك، وقد 
.رواه البيهقي والقصة يف البخاري بال ذكر السجود فيها

.لبيهقي وغريهقواه غري واحد كا



19

وال يلزم لسجود الشكر تكبري، وال طهارة وال تسليم وال يظهر كذلك اشتراط االستقبال 

.ألنه سجود وليس صالة 

وإذا أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دمائكم وال خترجون أنفسكم من { : اآلية السابعة
تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا ثُم أَنتم هؤلَاِء * دياركم مث أقررمت وأنتم تشهدون 

 وهو موهفَادى تارأُس وكُمأْتإِنْ يو انودالْعبِالْإِثْمِ و هِملَيونَ عرظَاهت مارِهيد نم كُمنم
كُملَيع مرحإخراجهم م {.

أحدهم على األخر بالقتل أو أخذ اهللا عهده على بين إسرائيل أن ال يتظاملوا فيبغي
.اجلراحات أو إخراجه من داره بغري حق

يعين إخوانكم ممن استحقوا منكم األخوة، مما يدل }وال خترجون أنفسكم{: وقوله تعاىل
على أن من ال يستحق األخوة اإلميانية فليس بأخ، فإذا ارتكب موجباً لقتله وإخراجه 

.س من أنفسكمكمن يصيب حداً أو خروجاً عن دينه فلي

وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون {:سعيد، عن قتادة قولهروى ابن جرير من حديث 
ونفسك ،}وال خترجون أنفسكم من دياركم{ال يقتل بعضكم بعضا،: ، أي}دماءكم

.يا ابن آدم أهل ملتك

األوس واخلزرج واليهودبني كان وقد كان اليهود يف املدينة وال قرار للنصارى فيها، و
اخلزرج وبني اليهود قتال ساعد كل فريق من ، فكان إذا وقع بني األوس أوحلفباملدينة 

تلوهم معهم وأخرجوهم معهم من افقعدوهممن األوس واخلزرج على لفهاليهود حب
وأقروا به وشهدوا التوراةبعد أن حرم عليهم ذلك يف وخربوا بيوم بعدهمديارهم

اطب يهود املدينة ويعاتبهم بتقصريهم وتفريطهم يف ميثاق اهللا مع أم بذلك، فاهللا يخ
.يقرأونه يف تورام عند نزول القرآن



20

وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم وال {:أسباط، عن السديروى الطربي عن 
إن اهللا أخذ على بين : قال}خترجون أنفسكم من دياركم مث أقررمت وأنتم تشهدون

أن ال يقتل بعضهم بعضا، وأميا عبد أو أمة وجدمتوه من بين إسرائيل : التوراةإسرائيل يف
.فاشتروه مبا قام مثنه، فأعتقوه

–فكانت قريظة حلفاء األوس، والنضري حلفاء اخلزرج، فكانوا يقتتلون يف حرب سمري
فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضري. -وهي حرب يف اجلاهلية بني األوس واخلزرج

وكانت النضري تقاتل قريظة وحلفاءها، فيغلبوم، فيخربون بيوم، وخيرجوم ،وحلفاءها
.منها

يفدوه، فتعريهم العرب بذلك، فإذا أسر الرجل من الفريقني كليهما، مجعوا له حىت
: قالوا. إنا أمرنا أن نفديهم، وحرم علينا قتاهلم: كيف تقاتلوم وتفدوم؟ قالوا: ويقولون

:فذلك حني عريهم جل وعز فقال. إنا نستحيي أن تستذل حلفاؤنا: تقاتلوم؟ قالوافلم 
مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم {

.}باإلمث والعدوان

ويف اآلية دليل على أنه يشرع التأكيد على املواثيق العظيمة، باإلقرار والتعاهد فاهللا أخذ 
هم امليثاق مث سئلوا اإلقرار به بعد فأقروا، أي أن تعاهد امليثاق العظيم بعد أخذه علي

.مطلب، وذلك حبسب قوة امليثاق وأثر إبطاله على الناس

.}وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً{: ل اهللا تعاىلوميثاق األعراض أعظم من ميثاق النفس لقو

هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقاً مث أنتم{: ر اهللا خمالفتهم لألمر يف قولهمث ذك
.أي بعد كل ما أُخذ عليكم وأقر به من سبقكم وشهدمتوه يف كتابكم}منكم من ديارهم

.ويف اآلية دليل على حرمة قتل النفس ويأيت تفصيه بإذن اهللا يف سورة البقرة
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لبلد عقوبة وفيها حترمي إخراج اإلنسان من دياره وأرضه وتغريبه بغري حق، واإلخراج من ا
إمنا جزاء الذي حياربون اهللا {: تنزل إال بسبب شرعي قال تعاىلشرعية جيب أن ال

فجعل اهللا }ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من األرض
سبب اإلخراج من البلد حماربة اهللا ورسوله، وإنزال العقوبة رد خمالفة احملكوم للحاكم يف 

.الذي ال خيرج عن حد النقل والعقل غري جائزرأيه

وملا جعل اهللا النفي عقوبة دل هذا على أن بقاء اإلنسان يف بلده حق مشروع له جيب أن 
حيفظ وأن يصان، ومن واجبات ويل األمر حفظه وليس نزعه، وهذا كقطع اليد يف السرقة 

صان ويحفظدليل على أن بقاءها بال موجب للقطع واجب جيب أن ي.

ع، املؤمنة وعقوبة اإلخراج من األرض والبلد عقوبة شديدة يقر بقسوا مجيع الشرائ
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن يف {: والكافرة قال تعاىل

.}ملتنا فأوحى إليهم رم لنهلكن الظاملني

.فسمى اهللا اإلخراج من األرض ظلماً 

.شرع إلبعاد املنفي من نشر فساده يف بلدهواإلخراج من األرض 

وينبغي للحاكم الذي يريد إخراج أحد من بلده أن يعرف قدر أثر اإلخراج على صاحبه 
فهو ظلم شديد، وال ينبغي أن ينزل إال يف حال العجز عن كف األذى والردع إال به، وال 

بعده، ومقارنته بالسبب بد من معرفة قدر الفساد الالزم من إخراجه عليه وعلى ذريته من
ظر عامل عارف ال املوجب إلخراجه واحلكم يف ذلك لتقدير اهللا يف كتابه وسنة نبيه بن

.باهلوى والتشهي

.وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه 


